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KULTURNI DOM JOŽETA PETRUNA, LOVRENC NA POHORJU
Gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije s strani družbe SLOVENSKI
DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o.:
Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) upravlja in razpolaga z državnimi gozdovi na
podlagi sklenjenih pogodb z MKGP ter drugih pravnih aktov. Pri upravljanju z državnimi
gozdovi je zavezana k spoštovanju vse zakonodaje, usmeritvam iz
gozdnogospodarskih načrtov ter ostalim usmeritvam, ki jih pripravlja javna gozdarska
služba. SiDG trenutno še vsa dela v gozdovih izvaja z zunanjimi izvajalci, ki jih najema
preko razpisov. Razpisi so oblikovani preko dvofaznega postopka, pri katerem je bil v
prvi fazi z zainteresiranimi ponudniki, ki jim je bila v tem postopku priznana sposobnost,
sklenjen okvirni sporazum, v drugi fazi pa se preko vsakokratnega odpiranja
konkurence sklepajo pogodbe za izvedbo del z najugodnejšim ponudnikom.
Sečnjo in spravilo lesa, gozdnogojitvena in varstvena dela ter vlaganja v gozdno
infrastrukturo SiDG načrtuje z letnimi plani, ki jih uskladimo z Zavodom za gozdove
Slovenije (ZGS). Sečnjo ločujemo na redno sečnjo, ki poteka po usmeritvah iz
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov ter na sanitarno sečnjo, ki se izvaja
po potrebi. Za vsako sečnjo izda ZGS odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, kjer
predpiše tudi način izvajanja del in ostale potrebne določbe za izvedbo del.
Gozdnogojitvena dela se izvajajo po usmeritvah iz gozdnogospodarskih načrtov in
sicer z dinamiko 1/10 desetletnih obvez iz teh načrtov. Ostala varstvena dela se
izvajajo glede na potrebe, kar usmerja ZGS.
Vlaganja v gozdno infrastrukturo so vezana na same potrebe za gospodarjenje z
gozdovi ali pa so posledica tega. Potreba se kaže pri premalo odprtih gozdovih z
gozdnimi prometnicami ali v dotrajanih objektih na teh prometnicah, kar več ne
omogoča normalnega gospodarjenja v gozdovih. Vlaganja v gozdno infrastrukturo
kot posledica gospodarjenja z gozdovi pa so vezana na samo odpravo poškodb na
gozdnih prometnicah po izvedeni sečnji.
V SiDG si z gozdovi prizadevamo zgledno gospodariti, in sicer na način da poleg
izkoriščanja predpisanega etata opravimo tudi vsa potrebna vlaganja nazaj v
gozdove.
Kontakt SiDG: mag. Katarina Stanonik Roter, tel: 041/944-234, e-mail: katarina.stanonik@sidg.si
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Izvajanje javne gozdarske službe v vseh gozdovih na območju države s strani ZAVODA
ZA GOZDOVE SLOVENIJE - Aktualne vsebine
Zavod za gozdove Slovenije nadaljuje usmerjanje sanacije posledic žledoloma iz leta
2014 in izredno močnega napada podlubnikov v letih 2015 ter 2016. Zaradi
napadenosti s podlubniki je bilo v zadnjih treh letih posekanih skoraj 5 milijonov m3
dreves, skoraj izključno smreke. Po zadnjih podatkih o stanju napada podlubnikov v
smrekovih gozdovih je bilo v letošnjem letu do konca maja odkritih za 377.000 m3 s
podlubniki napadenih dreves smreke, kar pa je na nivoju Slovenije manj kot v enakem
lanskem obdobju. Ta podatek kaže na to, da se nadaljnje širjenje podlubnikov
upočasnjuje in da lahko pričakujemo postopno umiritev napada, še posebej ker posek
napadenih dreves in sanacija gozdnih sestojev potekata znatno hitreje kot širjenje
napada. Izvajajo se tudi vsi drugi ukrepi varstva gozdov pred podlubniki. Trend
umirjanja napada podlubnikov je podoben po vsej Sloveniji, razen na Gorenjskem, kjer
še vedno beležimo porast števila na novo napadenih dreves. Zajezitev napada in
nove škode v gozdovih v letu 2017 so še vedno odvisne od odzivnosti lastnikov gozdov
in hitrosti sanacije odkritih žarišč novega napada podlubnikov.
V polnem teku je tudi program načrtne obnove poškodovanih gozdov, tako po
naravni poti s pomočjo ukrepov nege gozda, kot s saditvijo sadik gozdnega drevja.
Spomladi 2017 je bilo v Sloveniji posajenih 270 ha gozda s preko 550.000 sadikami
gozdnega drevja 19-tih različnih drevesnih vrst. Sredstva za nakup teh sadik in
sofinanciranje del pri obnovi gozdov so zagotovljena v Programu razvoja podeželja
2014-2020 (PRP) – okvirno 2/3 sredstev - in v proračunskih sredstvih Republike Slovenije.
Obnova gozdov se bo nadaljevala v jeseni in v naslednjih letih in sicer z obsegom
okrog 300 ha umetne obnove in 1200 ha naravne obnove gozda na leto.
V zadnjem tednu maja je potekal slovenski Teden gozdov 2017 s katerim že več kot 40
let osveščamo slovensko javnost o pomenu gozdov in gozdarstva, o vlogah gozdov in
o ustreznem odnosu do tega našega največjega bogastva. Letos je Teden gozdov
izpostavil krovno temo »Znanje za gozd« in v okviru te pomen znanja, razvoja in raziskav
za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah. Izpostavljeni so bili
dosedanji uspehi razvojnega dela na področju gozdarstva. V Ljubljani so potekali
osrednji dogodki Tedna gozdov 2017, ki so bili posvečeni praznovanju 70. letnice
ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije in s tem obeležitvi 70 let načrtnega
raziskovalnega in razvojnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu. Poleg
osrednjih dogodkov pa je po Sloveniji za široko paleto udeležencev potekalo in še
poteka v mesecu juniju več kot različnih 70 dogodkov in aktivnosti v organizaciji
Zavoda za gozdove Slovenije in drugih inštitucij s področja gozdarstva. V letošnjem
Tednu gozdov je zaživel tudi spletni portal Znanje za gozd, ki je namenjen širjenju znanja
o gozdu in gozdarstvu in napovedim dogodkov s tega področja
(http://znanjeza.gozdis.si/).
Kontakt ZGS: mag. Andrej Breznikar, tel.: 041 657 751, e-mail: andrej.breznikar@zgs.si,

